
                                                                                                                                                               

 

 

 
 
Zorggroep Liante is op korte termijn op zoek naar twee ervaren en inspirerende  
 

Transitiemanagers Zorg (MT leden) 
 
die ons helpen met het realiseren van adequate en veilige verpleeghuiszorg en zorg thuis. 

 
De organisatie 
 
Zo’n 650 cliënten en bewoners maken gebruik van de zorg- en dienstverlening op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg, waarvan 400 intramuraal. Wij willen dat zij bij Zorggroep Liante 
een vertrouwd en veilig (t)huis vinden. Daar zorgen we voor samen met onze collega’s (650) 
en vrijwilligers (600). Als vertrouwde ouderenzorgorganisatie in Zuidoost Friesland doen we 
ertoe. Met onze 7 locaties in Drachten, Oost- en Weststellingwerf zijn we altijd dichtbij. 
Naast intramurale zorg (verpleging/verzorging), bieden we ook extramurale zorg en 
ondersteuning.  

Werken bij Zorggroep Liante betekent werken aan persoonsgerichte zorg voor kwetsbare 
ouderen in een vertrouwde omgeving. Vanuit de waarden 'persoonsgericht', 'vriendelijk', 
'lokaal verbonden', ‘vertrouwd’ en ‘resultaatgericht’. Samen bouwen we aan een 
toekomstbestendige en eigentijdse organisatie met een gezonde bedrijfsvoering als basis.  
Dit vraagt van de medewerkers dat zij verantwoordelijkheid nemen en krijgen over eigen 
functioneren, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheid. In het traject 
‘Ontwikkelingsgericht werken’ worden leidinggevenden gefaciliteerd bij deze uitdagende 
ontwikkelingsopgave. 
 

De opgaven 
 
Zorggroep Liante is een organisatie in transitie en daarvoor zoeken wij een bedrijfsmatige en 
mensgerichte manager die resultaatgerichtheid combineert met hart voor ouderenzorg. Ons 
ontwikkelingsproces vraagt om een manager met een daadkrachtige en optimistische 
persoonlijkheid die samenwerken, inspraak en medezeggenschap stimuleert. Een manager 
die kan onderhandelen én kan doorzetten. Die het werken aan en verbeteren van kwaliteit 
en veiligheid van zorg een mooie uitdaging vindt en daarbij stevige resultaten boekt. De 
manager is flexibel in zijn/haar leiderschapsstijl maar verbindend, communicatief en 
besluitvaardig zijn belangrijke kernwoorden voor de manager die succesvol is bij Zorggroep 
Liante. 

Als manager zorg stuur je de leidinggevenden zorg en dienstverlening in jouw regio aan en 
heb je een breed verantwoordelijkheidsgebied. 

Op het gebied van beleid ontwikkel je onder andere als lid van het MT mede het strategisch 
en tactisch beleid, gebaseerd op de visie en kernwaarden van Zorggroep Liante, wet- en 
regelgeving en in- en externe ontwikkelingen en implementeert deze in de organisatie.  

 



                                                                                                                                                               

 

 

 

Op het gebied van leiderschap geeft de manager direct leiding aan meerdere 
leidinggevenden, vrijwilligerscoördinator, geestelijk verzorger, kwaliteitsmedewerkers, 
managementassistente en een aantal decentrale staffunctionarissen.  

Er ligt een speciale opdracht voor de manager op het gebied van de beïnvloeding van de 
cultuur en het stimuleren van het organisatiebrede traject ‘ontwikkelingsgericht werken’. De 
manager ontvangt leiding van en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de directeur-
bestuurder. De manager maakt deel uit van het MT van Liante. 

De manager is ervoor verantwoordelijk om samen met de leidinggevenden zorg en 
dienstverlening invulling te geven aan een (financieel) gezonde bedrijfsvoering binnen de 
door de organisatie gestelde kaders. Beheerst zelf de methodieken omdat te bereiken, zodat 
er, waar nodig, naast de staf die beschikbaar is, hulp geboden kan worden aan 
leidinggevenden. 

Daarnaast stelt de manager de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsformatie vast 
binnen de goedgekeurde begroting. Is verantwoordelijk voor de optimalisering van 
werkprocessen en heeft actuele kennis van de extramurale zorg, in het bijzonder 
Wijkverpleging.  

De manager bewaakt samen met de leidinggevenden de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg- en dienstverlening. De manager heeft een visie op het vergroten van de sensitiviteit 
voor kwaliteit in de organisatie en stimuleert de participatie van vertegenwoordigers van 
bewoners en medewerkers in de nieuw opgerichte kwaliteitsplatforms. Daarnaast ontwikkelt 
de manager nieuwe zorg- en welzijnsproducten en samenwerking met interne en externe 
partijen en initieert zorgvernieuwingsprojecten. 

Op het gebied van het vernieuwen van vastgoed heeft de manager een belangrijke rol bij 
de bepaling van eisen en wensen ten behoeve van de huidige en toekomstige bewoners. 
 

Functie eisen 
 
Op deze verantwoordelijke en uitdagende positie past een ervaren manager (WO werk- en 
denkniveau) met een sterke binding met de zorgverlening. Bij voorkeur met een 
verpleegkundige of paramedische achtergrond en aanvullende bedrijfskundige 
opleiding. 

❖ Je bent een manager die het omvormen van een zorgorganisatie naar een 
toekomstgerichte en eigentijdse organisatie als een uitdaging ziet; 

❖ Je bent een manager die zijn/haar sporen heeft verdiend in verandertrajecten; 
❖ Je hebt overzicht en bent alert; 
❖ Je beschikt over de nodige tact en wijsheid met een gezonde portie 

relativeringsvermogen; 
❖ Je bent sterk in het creëren van draagvlak en het overbruggen van tegenstellingen; 
❖ Je weet mensen in hun kracht te zetten, aan je te binden en je gaat uitdagingen niet 

uit de weg; 
❖ Je bent een heldere communicator en een prettig en benaderbaar mens; 



                                                                                                                                                               

 

 

 
 

❖ Je bent een op samenwerken gerichte persoon; 
❖ Je durft zaken te delegeren omdat je werkt vanuit wederzijds respect en vertrouwen. 

Verder verwachten wij van je dat je, zo mogelijk, specifieke kennis hebt van de ouderenzorg 
en wijkverpleging en dat je hierdoor in de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk hebt 
opgebouwd. Kennis en ervaring in Zorg Thuis is een pré. Je neemt zowel in de organisatie 
als in het werkveld initiatief en verbindt door inspirerend leiderschap. 

 
Wat wij je bieden 

❖ een veelzijdige en uitdagende baan in een organisatie die volop in beweging is voor 
36 uur per week;  

❖ een collegiaal MT waar je feedback krijgt en een luisterend oor; 
❖ een dienstverband voor een jaar met zicht op verlenging; 
❖ een marktconform salaris 
❖ mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing; 
❖ een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
De procedure 

Heeredwinger Advies ondersteunt Zorggroep Liante bij de search en voorselectie van 
kandidaten voor de beide posities. U kunt met vragen om nadere informatie contact 
opnemen met Jacques Heldoorn (0625024328/j.heldoorn@heeredwinger.nl). Uw reactie is 
van harte welkom t/m 8 september. Een motivatiebrief is niet nodig, het sturen van uw 
curriculum vitae is voldoende. 
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